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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3090.  Coneixements  i  comprensió  dels  sistemes d'abastament  i  sanejament,  així  com del  seu dimensionament,  construcció  i
conservació

Genèriques:
3105.  Capacitat  per  identificar,  formular  i  resoldre  problemes  de  l'enginyeria.  Capacitat  per  plantejar  i  resoldre  problemes
d'enginyeria de la construcció amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució
de problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3111. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Capacitat per
cobrir el cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Això inclou la
redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'itinerari, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de
decisions,  la  direcció  de  les  activitats  objecte  dels  projectes,  la  realització  de  mesuraments,  càlculs  i  valoracions,  el  maneig
d'especificacions,  reglaments  i  normes d'obligat  compliment,  la  valoració  de l'impacte social  i  mediambiental  de les  solucions
tècniques adoptades, la valoració econòmica, de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i
integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional
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Transversals:
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1.8 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0.5 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 1.8 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 0.5 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Hores grup petit 9,0 8.00

Dedicació total: 112.5 h



Data: 18/05/2023 Pàgina: 3 / 8

CONTINGUTS

Sensors de pressió

Descripció:
- Columna d'aigua: (baròmetre, piezòmetre, piezòmetre de columna d'aigua, de columna de mercuri,manòmetre diferencial,
manòmetre inclinat)
- Mecanics: (Tub Bourdon, diafragma, molla).
- Electromecànics
- Electrònics: (galgues, piezorresistiu, ceràmic. piezoelèctric, explicació de l'efecte piezoelèctric, capacitius)
- Diferencia entre sensor de pressió relativa i absoluta, funcionament i utilització.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Sensors de nivell - calat

Descripció:
- Diferència entre nivell i calat
- Regle limnimètric.
- Limnigraf (mecànic de banda, electrónic).
- Limnígraf pneumàtic.
- Sensors de nivell amb pous (sondes de nivell)
- Sensors d'ultrasons (compensació de temperatura, barra)
- Sensors "radar"

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Sensors de velocitat

Descripció:
- Tub Pitot
- Molinet(funcionament, equacions molinet)
- Ultrasons (mesura atravesant el liquid, instal.lacio i interès en làmina lliure i canonades)
- Ultrasons (Efecte Doppler, utiització en canonades i làmina lliure, limitacions, aventatges i inconvenients)
- Electromagnètic (llei de Faraday, utilització en canonades i làmina lliure, limitacions, aventatges i inconvenients).
- Molinets amb efecte Doppler i electromagnètic.
- Fil calent i diferencia de temperatures.
- Efecte Vortex
- Làser.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Sensors de cabal

Descripció:
- Rotàmetre ("rotàmetres" amb molla).
- Turbines.
- Comptadors (Wollman, turbina).
- Aforadors depresius (venturímetre, diafragmes, toberes)

- Vessadors.
- Pared gruixuda.
- Canaletes (Parshall).
- Molinet (utilització per mesurar cabal, aforaments).
- Aforamanet + Limnigrama = Hidrograma.
- Inyecció química.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Mesures de qualitat d'aigua, meteorològuiques. Recollida de dades

Descripció:
Mesures de qualitat d'aigua:
- Mostrajadors.
- Sondes
Mesures de precipitació:
- Pluviòmetres ( sifò, cassoleta única, cassoletes)
- Radar
Mesures meteorològuiques:
- Humitat relativa.
-Temperatura ambient.
- Vent (direcció, velocitat).
- Radiació solar.
Recollida de dades:
- Datalogger, Ordinador.
- Sistemes de control i telemetria (telefonia, ràdio, satel.lit)
- Formes de recollir les dades.
-Esquema bàsic d'una estació de mesura.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Válvules hidràuliques

Descripció:
Apertura- Tancament, regulació, purga d'aire, contra sobrepressions, retenció, reductores de pressió.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Bombes hidràuliques

Descripció:
- Bombes peristàltiques,
- Centrifugues (horitzontals, submergibles, de hèlice),
- Verticals
- Especials
- Reguladors de nivell
- Agitadors

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Instrumentació en canals

Descripció:
Explicació, ampliació del tema

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Instrumentació en preses

Descripció:
- Tipus de preses
- Variables a mesurar (deformacions, tensions, pressions, fissures,....)
- Pèndol invertit
- Micròmetre lliscant
- Pèndol directe
- Extensiòmetres
- Fenòmens oscil·latoris.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Pràctiques

Descripció:
Explicació teòrica de les práctiques.
- Calcul del coeficient de desguàs d'un dipòsit
- Aforament d'un canal
Equació diferencial per calcular el desguàs d'un dipòsit
Pràctica hidràulica al laboratori.
Càlcul coeficient de desguàs d'un dipòsit
Pràctica al laboratori
Aforament en un canal

Dedicació: 21h 36m
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Examen

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Els alumnes de l'assignatura s'hauran de dividir en grups de 2 ó 3 persones, segons el nombre de matriculats del curs.
Cada grup haurà de fer conjuntament les següents tasques:
I. Practiques de laboratori.
II. Treball individual - Informe de les pràctiques de laboratori
III Pràctiques de simulació numèrica en HECRAS i IBER
IV. Treball individual - Informe de les pràctiques numèriques
V. Presentació oral de les pràctiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El curs consta de dues parts diferenciades que, aproximadament, cadascuna correspon al 50% del quadrimestre.

a) Pràctiques al Laboratori:
Es realitzarà una sessió prèvia a l'aula en que s'explicarà els objectius, la metodologia a seguir i els mecanismes de prevenció de
riscos a tenir en compte. En concret es plantegen dues pràctiques per abordar diferents aspectes del flux en làmina lliure (flux
gradualment variat, flux ràpidament variat, aforament de cabals, flux 1D i 2D).
Es disposarà de dues o tres sessions en l'aula per analitzar les dades preses al laboratori, i plantejar els principals dubtes que
sorgeixin pel tractament de les mateixes.
En totes les sessions el professor valorarà la participació del estudiant durant la mateixa.
Cada estudiant haurà de preparar un informe individual per cadascuna de les pràctiques seguint el guió que es facilitarà per a la seva
elaboració.
b) Pràctiques de simulació numèrica
Les dues pràctiques fetes al laboratori, es reproduiran numèricament. Amb el model 1D HECRAS i posteriorment amb el model 2D
IBER.
Les sessions es desenvoluparan en la sala d'ordinadors o en el seu defecte cada estudiant amb el seu propi ordinador. El professor
anirà indicant els passos a seguir per assolir cada objectiu.
En totes les sessions el professor valorarà la participació del estudiant durant la mateixa.
Cada estudiant haurà de preparar un informe individual per cadascuna de les pràctiques seguint el guió que es facilitarà per a la seva
elaboració.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La valoració global de l'assignatura es farà seguint la següent ponderació:

Nota Final = 0.9 · (Mitjana dels 4 informes individuals)+0.10 · (Valoració individual de la participació a classe)

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.



Data: 18/05/2023 Pàgina: 8 / 8

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Holman, P. Métodos experimentales para ingenieros. 2a ed. México, DF [etc.]: Mc Graw-Hill, 1986. ISBN 9864517866.
- Garcia, L. La Medida del caudal. Madrid: Aenor, 1997. ISBN 8481430587.
- Herschy, R. New technology in hydrometry : developments in the acquisition and management of streamflow data. Bristol [etc.]: A.
Hilger, 1986. ISBN 0852745583.
- Monpín, J.. Transductores y medidores electrónicos. 2a ed. Barcelona: Marcombo, 1982. ISBN 8426704727.
- Mataix, C. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. 2a ed., ampl. y act., rev. y redact. en el SI. Madrid: Ediciones del Castillo,
1982. ISBN 8421901753.
-  Kumar,  D.S.  Mechanical  measurements  &  control.  4th  rev.  and  enlarged  ed.  New  Delhi:  Metropolitan  Book,  2006.  ISBN
812000423X.


